


توقيت اختبار الحاسبتاريخ اختبار الحاسبنتيجة اختبار اللغةمحافظة ا�قامةا�سمكود المتقدمم

ابراھيم قطب ابراھيم الشامى821032 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية١

احمد رامى عبد# فرج ابراھيم عطا10997 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٢

احمد رفعت عبدالباسط21157 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالقليوبية٣

احمد عبدالموجود زكى السيد23155 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٤

احمد محمد رضا محروس22031 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٥

احمد محمد فاروق على88372 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٦

احمد محمد كامل محمد83282 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٧

اس2م ابراھيم فرج ابراھيم18894 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٨

اسماء حسن محمد التابعى914230 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٩

ا7ء طارق موسى على ع2م6217 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية١٠

ا7مير ص2ح احمد مخلوف1694 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية١١

السيد سعيد احمد السيد9686 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية١٢

امال حسان عواد احمد16270 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية١٣

امانى عبدالحميد سيد سيد بدر25339 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالقليوبية١٤

امانى مصطفى احمد مصطفى الھندى5822 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية١٥

امل رؤوف احمد فكرى محمد عجمى5354 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية١٦

امنيه سعيد عبدالباسط احمد6947 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية١٧

ايمان محمد محمد سليمان25341 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالقليوبية١٨

ايمان نادر عبدالحميد عبدالرحمن25247 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية١٩

ايمن حمدى جاد 4294# الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالقليوبية٢٠

ايه حمدى احمد عراقى12524 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٢١

ايه عبدالفتاح محمد مرسى15391 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٢٢

ايه ع2ء الدين زينھم بسيونى6946 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٢٣

بھاء عصام الدين عبدالحميد24642 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٢٤

تامر عبدالحميد محمد مرتضى4965 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٢٥

حاتم محمد س2مه نصر ابو النيل18700 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٢٦

حسن عبد# عبدالشافى عبدالحليم4057 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٢٧

حلمى سعيد حلمى معوض816945 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٢٨

خلود محمد سليمان منصور3511 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٢٩

دعاء محمد السيد موسى19764 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٣٠

رضوى سعيد محمد صبرى على عمر22640 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالقليوبية٣١

رغده ح2ل عبد# ابراھيم885970 الساعة ٠٩ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٣٢

رنا ممدوح حسن على22537 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٣٣

ساره سيد على عبد817403# الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٣٤

ساره مجدى عبدالحكيم حسين6869 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٣٥

ساره محمد سليمان محمد الدھشان17818 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٣٦

ساره يوسف ابراھيم سليمان12564 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٣٧

سمر احمد حسن محمد18702 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٣٨

سمر محمد حسين صالح8515 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٣٩

سيد عبدالحميد السيد سيد احمد العيسوى82810 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالقليوبية٤٠

شروق كفاح عبدالحميد محمد عبد11023# الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٤١

عادل شحاته لوندى صديق10910 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٤٢

عبدالحميد ص2ح عبدالحميد28313 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٤٣

عبدالستار محمد عبدالستار بيومى19038 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالقليوبية٤٤

عبدالظاھر احمد كامل امام زيد16271 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٤٥
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عبدالعزيز ص2ح عبدالعزيز عبدالشكور3117 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٤٦

عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعليم معوض15181 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٤٧

عمرو احمد س2مه على88402 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٤٨

عمرو جمال محمد السيد3360 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٤٩

عمرو سمير حسين عبدالعزيز نصار17638 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالقليوبية٥٠

غاده حسن محمد صالح سليمان85883 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٥١

فوزى ايمن فوزى محمد عبدالحافظ1815 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالقليوبية٥٢

فيفى خالد فارس الخشن15612 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٥٣

كريم صفوت مغاورى عبدالعزيز3163 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٥٤

مؤمن حسن عبدالس2م محمد الليثى816812 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالقليوبية٥٥

محمد اشرف سيد محمود رجب13162 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٥٦

محمد حامد محمد حسن84392 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٥٧

محمد حسين بيومى محمد الصواف24275 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالقليوبية٥٨

محمد رجب غديرى23150 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٥٩

محمد سعيد محمد عبدالدايم الطنى19053 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٦٠

محمد صبحى عبدالعظيم منصور84102 الساعة ٠٩ صباح١٠/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٦١

محمد عاطف لطفى السيد2563 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٦٢

محمد عاطف محمد محمود جاد25033 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٦٣

محمد فتحى السيد محمد عبدالھادى817162 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٦٤

محمد فريد شحاته على23013 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالقليوبية٦٥

محمد محمود ص2ح الدين محمود16384 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٦٦

محمد نبيل فرج عبداللطيف8956 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٦٧

محمود سعد غانم على7037 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٦٨

محمود سعد محمد سيد رضا8465 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٦٩

محمود محمد احمد عبد# خليفه816409 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالقليوبية٧٠

مرفت امين ابراھيم مصطفى ابو العنين12033 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٧١

مروه السيد عليوه احمد11318 الساعة ١٠ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٧٢

مروه زكريا نبوى سويلم12540 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٧٣

مصطفى السيد عبدالودود محمد حسن825180 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٧٤

مصطفى حمدى عبد# صيام6726 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٧٥

مصطفى كامل عباس ابراھيم10862 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٧٦

مصطفى محمود احمد خليل3048 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالقليوبية٧٧

معاذ محمد عبدالس2م ھ2له6279 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٧٨

منى مجدى عبدالنبى محمد البربرى7864 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٧٩

مھا صبحى محمد رشدى مصطفى عامر89436 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٨٠

مى عبدالرازق مصطفى محمد المنياوى12229 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٨١

مياده احمد على احمد88721 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٨٢

نبيله سعيد عبدالس2م مصطفى حبيب85615 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٨٣

نشوى محمد عبدالحميد على4043 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٨٤

نوران على عبدالحميد14005 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٨٥

نيفين جمال فھمى8514 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالقليوبية٨٦

ھدير جمال عبدالرازق تقيلب4594 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٨٧

وائل جمعه صالح على صالح17360 الساعة ٠١ ظھرا٢٩/٠٣/٢٠١٦مقبولالقليوبية٨٨

ياسمين سعد حامد ا7زھرى85614 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٨٩

ياسمين محمود سالم19714 الساعة ١١ صباح٠٥/٠٤/٢٠١٦مقبولالقليوبية٩٠


